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अवां लाटतां की लाांगायी भथाई अजनूशी जजलांतां आशेत, 
कायण तमाांनी रालारेरी झाडां अजनूशी जजलांतां आशेत 
आणण भोठी शोत आशेत. भथाई वायखां जमाांचां ऩथृ्लीलय 
पे्रभ अवेर तमाांना भथाईचा वांदेळ शा - कककू, स्लाहशरी, 
इांग्रजी आणण जभमन – मा चायशी बाऴाांतू ऎकू माला. 



लाांगायीने आऩल्मा आमुष्मात 
गाांलातल्मा वलम भहशराांना प्रोतवाहशत 

केरां. रार भातीत तमाांनी खड्डे 
खणरे – आणण तमात तमाांनी आळेचां 
फीज रालरां – जमाचां उद्मा जांगर 
व्शालां. 



 

भोठ्मा ऩानाांची आफनूव झाडां ककां ला आकफ्रकन 
ट्मुरीऩची झाडां रालताना लाांगायीरा स्लत:च्मा 
फारऩणाची आठलण व्शामची. लाांगायीचा जन्भ 
१९४० वारी ईशीथे मा रशान गालात झारा. 
उततुांग अळा केननमा ऩमलताच्मा ऩामथ्माळी 
लवरेल्मा मा गालातरे रोकां  मा ऩमलतारा देलच 
भानामचे. मा लाांगायीची शी गोष्ट आशे. 



 
लाांगायीच्मा घयाबोलतीरच्मा वलळार जांगरात अनेक फोंगो हशयणां, 
भाकडां आणण पुरऩाखयां यशामची. ‘न्गायी’ नालाचे बफफट्माशी 
मा जांगरात यशामचे. लाांगायीचां नाल, ‘लाां – गायी’ म्शणजे 
बफफट्माांभधरी भुरगी – म्शणूनच कदाचचत लाांगायीांना वलम 
जांगर आऩरे लाटतां अवाले. 
 



अांजीय आणण भोठ्मा भगुभो झाडाांवाठी ऩाणी 
आणामरा लाांगायी दययोज ऩामी जामची. ऩाच 
बालांडात लाांगायी वलामत भोठी फहशण अवल्माने ती 
आईरा घयात वलम भदत कयामाची – जऱणावाठी 
राकडां जभलणां, स्लैऩक कयणां, रशानां बालांडाांचां 
कयणां आणण ळतेीची काभांशी कयणां.. 



लाांगायीरा तीची आई ळतेातरा एक छोटा फगीचा बेट 
देते. आणण लाांगायी तमा जागेत खड्ड ेखणामरा आणण 

झाडां रालामरा शळकते. भुगभो झाडच्मा भोठ्मा 
वालरीत लाांगायीची आई तीरा झाडाांफद्दर वाांगते की 
‘झाडाांची खयी ककां भत तमाांच्मा राकडाऩेषाशी जास्त 
अवते’ – शे लाांगायी ऩुढे कधीशी वलवयत नाशी. 





लाांगायीचे लडीर वय नेमरान मा बिटीळ ऑकपवय खारी काभ कयत अवतात. बिटीळ 
वयकाय केनीमातरी वलम चाांगरी जभीन फऱकालते आणण भुराांना ऩण णिश्चन नालांच 
द्मामरा बाग ऩाडते. म्शणून लाांगायीचां रशानऩणीच नाल ‘भारयमभ’ ऩडत. झाडां काऩून, 
तमाांना वयामव वलकून आणण चशाची ळतेी करून बिटीळ वयकाय श्रीभांत शोतां. 
 

लाांगायीरा, तीने ऩाहशरेरां ऩहशरां झाडशी काऩताना आठलतां. ऩण आऩल्मा आलाजाने 
आणण ळक्तीने शे वलम फदरू ळकतो शे तीरा अजनू भाहशती नवत. 



 
एक हदलळी लाांगायीच्मा भातीच्मा छोट्मा घयात तीचा छोटा बाऊ, 
नाहदतु, आईरा वलचायतो की ‘लाांगायी ळाऱेत का जात नाशी ?’ 
 
भुरीांनी घयी याशून आईरा भदत कयामची अवते आणण भग स्लत:च्मा 
भुराांना लाढलामचां अवतां शेच लाांगायीरा भाहशती अवतां. ऩण नाहदतुच्मा 
मा छोट्मा प्रश्नाभुऱे ऩुढे आश्चममकायक फदर घडतात. 

 

 



आणण भग काशी हदलवातच लाांगायी ऩण बालांडाांफयोफय ळाऱेत 
जामरा रागते. प्रश्न वलचायणाया नाहदत ु आणण म्शणून ळाऱेत 
घारण्माचा ननणमम घेणायी आई, माांचा लाांगायीरा अशबभान लाटतो. 
लाांगायीचां आमुष्मच तमाभुऱे फदरतां. 
 
लाांगायीरा आवऩावचां वलम काशी ऩशाण्माची अणण जाणून घेण्माची 
ओढ अवते, तमाभुऱे लाांगायीची ळाऱेत चाांगरीच प्रगती शोत.े 
आकफ्रकेत जमा काऱात खूऩ कभी भरुीांना शरशीता लाचता मामचां 
तमा काऱात लाांगायीने उच्च शळषण शभऱलत.े 





वेनेटय जॉन एप. केनेडीां, जे ऩुढे अभेरयकेचे याष्रऩती शोतात, 
ते  केनीमातीर  वशाळ ेभुरीांना अभेरयकेत उच्च शळषण 
घेण्मावाठी फोरलतात. लाांगायी तमातरी एक वलद्माथीनी 
अवते. 
 
भग ऩुढची ऩाच ऩऴम लाांगायीरा अभेरयकेत फपम , गगनचुांफी 
इभायतीांचां जांगर आणण आऩल्मा ऩेषा लेगऱी हदवणायी 
रोकां  ऩशामरा शभऱातात. नतथरी कणवाची ळतेीऩण 
तीच्मा देळा ऩेषा लेगऱी अवते. 
 

ऩण लाांगायीरा रषात मेतां की मा भशान आणण स्लतांत्र 

देळातशी अनेक हठकाणी अश्लेत रोकाांना प्रलेळ नवामचा. 
केनीमा प्रभाणेच इथेशी, काशी ळाऱाांभधे पक्त गोयी भुरांच 
अऩेक्षषत शोती. भग १९६० च्मा दळकात अश्लेत रोकाांच्मा 
वभान अचधकायावाठी लाांगायी रढा वुरू कयते. 
 
माच दळकात, केनीमातशी रोकाांच्मा रढ्मारा मळ शभऱतां 
आणण केनीमा स्लतांत्र शोतो. केनीमाची रोकां  अनेक दळकां  
स्लत:च्मा जशभनीलय ळतेी कयामचा आणण स्लत:चा देळ 
चारलामचा शक्क भागत अवतात तमाांना आता 
बिटनऩावून स्लातांत्र शभऱतां. 
 
 





 
 
लाांगायी जेव्शा केनीमात ऩयतत ेतोऩममत बिहटळाांचां केनीमालयीर याजम वांऩरेर अवतां. 
देळ स्लतांत्र झारा अवरा तयीशी झाडां भात्र स्लतांत्र नवतात, जगाण्मावाठी धडऩडत 
अवतात. केनीमातरी रोकां  झाडां वयामव काऩून बिहटळाांना वलकत अवामची. जांगरां 
काऩून नतथे चशा, कॉपी आणण तांफाखूची ळतेी कयामची. आणण शे वलम श्रीभांत देळाांना 
वलकून ऩैवे कभालत शोती. 
 

 

 
लाांगायीने भग लन्म प्राण्माांच्मा अभ्मावावाठी देळबय प्रलाव कयते. आता जांगर-
तोडीभुऱे प्राणी खुऩ कभी हदवामचे. ऩैश्मावाठी ळतेीऩाठी रागल्माभुऱे भहशराांना 
भुराांना खामरा घारामराशी घयी अन्नशी शभऱामचां नाशी. झाडां तोडल्माने वलम 
वुवऩक भातीशी लाशून गेरेरी आणण नद्मा प्रदवूऴत झारेल्मा. लाांगायीरा देळाचां 
शोणायां अवां नुकवान ऩाशून धक्का फवतो. 
 
 





मा प्रलावात अनेक रोकाांना बेटल्मानांतय लाांगायीरा आऩल्मा 
अभ्मावाचा कवा उऩमोग शोऊ ळकतो माची कल्ऩना मेते. ती भग 
जगबयच्मा नेतमाांना आणण केनीमातल्मा ळेतकयी रोकाांनाशी 
देळावाठी जांगराचां अजस्ततल कवां भशतलाचां आशे शे शळकलामचां 
ठयलते. शजायो झाडां रालल्माने – गयीफ आणण श्रीभांत, भहशरा आणण 
ऩुरूऴ, श्लेत आणण अश्लेत मा वमलाांचच बरां शोणाय आशे शे वाांगामचां 
ठयलते. 
 
झाडाची ककां भत शी तमाच्मा राकडाशूनशी जास्त अवते - शी 
लाांगायीरा तीच्मा आईची शळकलण रषात अवते. झाड शे एक 
खजीना अवतां – ते वालरी देतां, पऱां देतां, शला ळदु्ध कयतां, ऩषाांना 
यशामरा जागा देतां, ककटकाांना लाढलतां आणण कलीांनाशी स्पुती देतां. 
झाड शे एका अथी आऩरांच आमुष्म आणण बवलष्म अवतां. 



लाांगायीरा जयी जग फदरण्माची घाई अवरी तयी 
जगात फदर व्शामरा लेऱ रागतो. लाांगायी १९७७ 
वारी ‘ग्रीन फेल्ट’ची चऱलऱ वुरू कयते आणण झाडां 
रालण्माचा वऩाटा रालते. 
 
गालो-गाली जाऊन लाांगायी रोकाांना झाडां, प्राणी 
आणण भुराांच्मा बवलष्माफद्दर वाांगामरा रागत.े 
आज जयी ऩरयस्थीती कठीण अवरी तयी रोकाांना 
ती बवलष्माचा वलचाय कयामरा वाांगते. रोकाांना 
तमाांचे प्रश्न आणण वलचाय तमाांच्मा बाऴेत भाांडामरा 
वाांगते. 
 
लाांगायीचे वलचाय भग गाला-गालात ऩोचतात, 
लमतभानऩत्रात छाऩून मेतात, ऩत्राांतून केनीमाच्मा 
वयकाय ऩमतं ऩोचतात, अगदी आांतययाष्रीम 
ऩातऱीलय ऩोचतात. आतता ऩमतं काऩरेल्मा राखो 
झाडाांना ऩुन्शा एकदा रालण्मावाठी लाांगायीरा खुऩ 
ऩैवा उबा कयामचा अवतो. 





 
 
 

गालातल्मा स्त्रीमाांना शाताळी घेऊन लाांगायी वलम केनीमाबय झाडां 
लाढलामच्मा नवमयी उभ्मा कयते. प्रतमेक भहशरेरा झाड 
रालण्मावाठी ऩैळाांची भदत कयते. 
 
लऴामनुलऴ ं झाडां काऩून श्रीभांत झारेरे वयकायी अचधकायी  

लाांगायीरा वलयोध कयतात. जमा देळात भहशराांना फोरामराशी 
वांधी नवते तमा देळात अळा आतभवलश्लावाने फोरणायी शी कोण 
शोत े? 
  

लाांगायीचां ठाभ भत अवतां की स्त्रीमाांचा आतभवलश्लाव शा तमाांच्मा 
कुटूांफातच नव्शे तय तमाांच्मा गालात आणण वलम आकफ्रका खांडात 
भशतलाचा ठयणाय. भग गप्ऩ न याशून, वलम भहशराांना शाताळी 
घेऊन शी बफफट्माांची भुरगी – लाांगायी रढाई ऩातऱीलय झाडां 
रालामचां वुरू कयते. 

 
 
 

 







लाांगायीचा ननश्चम अवतो की मा ऩुढे एकशी झाड काऩरां जालू नमे. याष्रऩती डॅननमर आयाऩ भोई, जमाांनी 
केनीमालय चोलीव लऴम याजम केरेरां अवत, तमाांना तोंड द्मामराशी लाांगायी तमाय शोती. याष्रऩती जेव्शा 
वाठ भजरी इभायत फाांधण्माचा आणण नैयोफीतल्मा उशुरू ऊद्मानात स्लत:चा ऩुतऱा उबा कयण्माचा घाट 
घारतात, तेव्शा लाांगायी गाड्मा अडलून आणण आांदोरन करून तमाांचा फेत शाणून ऩाडत.े 
 
याष्रऩत भोई जेव्शा कारुआच्मा जांगरात इभायती बायण्माचा प्रकल्ऩ तमाय कयतात, तेव्शा जांगरातीर 
दशुभमऱ  नीळ्मा भाकडाांना आणण ऩाण-डुक्कयाांना लाचलण्मावाठी लाांगायी जगबयाची भदत उबी कयते 
आणण भग याष्रऩतीांना तो प्रकल्ऩ वोडून द्मामरा रागतो. 
 
लाांगायीच्मा अळा अनेक मळाांभुऱे केनीमातरी रोकां  तीरा “अवा रढा तूच एक ऩुरूऴ आशेव.” अवे 
वांफोधामरा रागतात. 
 



याष्रऩती डॅननमर आयाऩ भोईंना अवा वलयोध कयणां शी काशी वोऩी गोष्ट 
नव्शती. लाांगायीचां अस्तीतलच भोईना धोकादामक शोतां. आणण तीरा 
थाांफलण्मावाठी ते काशीशी करू ळकतात माची लाांगायीरा जाणील शोती. 
भोईंचे  ऩोशरवदर वलयोधकाांलय गोऱमा झाडामराशी घाफयणाय नव्शते. 
 
वयकाय लाांगायीरा अनेक प्रकाये त्राव देतां, तीरा भायशाण कयतां, तुरूां गात 
टाकतां. ऩण लाांगायी रढा थाांफलत नाशी. तुरूां गातून वुटल्मानांतय लाांगायी 
वयकायी हशांवे वलरुद्ध आलाज उठलणां वोडत नाशी. तीच्मा जीलालय 
अनेकदा वांकटां मेतात तेव्शा ती केनीमातच बूभीगत शोत,े ऩण ती रढा 
वयकाय वलरुध्द रढा वुरू ठेलते. 
 
 
 





लाांगायीरा केनीमात झाडाांप्रभाणेच स्लतांत्र अवे रोकतांत्रशी उबां कयामचां अवतां.  
वलम रोकाांनी एकत्र मेऊन कामदा कयणां आणण काभ कयणां शे देळ भजफूत 
शोण्मावाठी आलश्मक आशे शे लाांगायीरा भाहशती अवतां. 



लाांगायीच स्लप्न अवतां की एक हदलव केनीमची भुरां दाट जांगराळजेायी, उांफयाखारी, स्लच्छ 
ऩाण्मात, फेडूक आणण भास्माांफयोफय खेऱू ळकतीर. कोणीशी भुरां बुकेरेर यशाणाय नाशी. 
 

जांगरां लाचलण्मावाठी कयामरा रागणाये कष्ट आणण रढाईची लाांगायीरा जाणील अवते. भग 
लाांगायी ‘ऩमामलयण’ ऩषाची स्थाऩना कयत,े ननलडणूका रढलते, याष्रऩनत डॅननमर आयाऩ भोईं 
वलरुद्ध भोचे काढत.े  
 





अवा लाढता प्रनतकाय ऩाशून 
याष्रऩनत भोई रोकाांभधे पूट 
ऩाढामरा वुरूलात कयतात, जमाभुऱे 
तमाांना रोकाांलय याजम कयणां वोऩां 
जालां. 
 
मा उरट, लाांगायी रशान झाडां 
एकभेकाांना फषीव देउन रोकाांभधे 
भैत्री आणण ळाांतता प्रस्थावऩत कयते. 
लाांगायीभुऱे आणण ग्रीन फेल्ट 

आांदोरनाने याष्रऩनत भोईंचा शा 
प्रमतन शाणून ऩडतो. 
 
जळी झाडां भोठी शोतात तवा 
रोकाांभधे वभजशी लाढतो. लाांगायी 
भग वैननकाांनाशी झाडां रालामरा 
शाताळी धयते. 





वन २००० भधे याष्रऩती डॅननमर आयाऩ भोईंची 
शाय शोते. तमाांचा ऩष ननलडणूका शयतो आणण 
केनीमाचे वांवलधानच फदररां जातां. भोई आता 
ऩुन्शा याष्रऩती शोऊ ळकत नाशीत. लाांगायी स्लत: 
ननलडून मेते आणण नलीन याष्रऩती तीराच 
ऩमामलयणभांत्री फनलतात. 
 

लाांगायीरा रोकां  आता भाभा-शभती म्शणजे ‘झाडाांची 
आई’ अवां नाल ठेलतात. ऩमामलयणभांत्री अवल्माने 
लाांगायीरा आता वलम ननणमम फयोफय घेण्माची वांधी 
शभऱते. लाांगायी केनीमातल्मा ऩुरूऴ, भहशरा आणण 
झाडां मा वलांना वभान शक्क शभऱलण्मावाठी 
काभारा रागते. 





लाांगायीने केरेल्मा वुरूलातीऩेषा अनेकऩटीीँनी जास्त झाडां 
केनीमात आज आशेत. आणण केनीमा आता अचधक 
प्रजावतताक देळशी फनरा आशे. ग्रीन फेल्ट आांदोरन आजशी 
ऩमामलयणाच्मा यषणाचां काभ कयतां, जवां कोंगो ऩठायालयच्मा 
जगातरां वलामत भोठ्मा जांगराचां यषण. 
 

लाांगायी भथाईच्मा वभथमकाांनी केनीमात तीव कोटीशूनशी जास्त 
झाडां रालरी आशेत. आणण आजशी केनीमात दययोज नली झाडां 
रालरी जातात. 
 

ऩमामलयण लाचलण्मावाठी लाांगायी भथाईने केरेल्मा अनेक 
दळकाांच्मा अवलयत काभावाठी ८ ऑक्टोफय २००४ वारी तमाांना 
नोफेर ऩारयतोवऴकाने वांन्भानीत केरां जातां. शे ऩारयतोवऴक 
शभऱणायी भथाई शी ऩहशरी आकफ्रकी भहशरा शोते. शे ऐकल्मा 
लय लाांगायी केनीमा ऩलमताच्मा ऩामथ्माळी, न्मेयी गालात, 
तीच्मा घयाफाशेय स्लत: एक नाांदी झाड रालते. 
 

तमा हदलळी केनीमाच्मा रोकाांनच नव्शे तय बफफट्माांना, फोंगो 
शयणाांना आणण जांगरातल्मा इतय प्राण्माांनाशी लांगायीचा 
अशबभान लाटतो. 

समाप्त 








